
 

 برداری نویسی و نکته خالصه

د آن اند. اگر به فوایتان گفتهدر مورد فواید آن برایها نویسی تاکنون زیاد شنیده باشید و احتماالً خیلی شاید در مورد خالصه

که  گویممیمل به شما ی این قسمت از مقاله نیست؛ در غیر این صورت با اطمینان کاایمان دارید که چندان نیازی به مطالعه

 .برداری است که در سال گذشته به من خیلی کمک کرد نویسی و نکته ی درسی، همین خالصهترین اصول مطالعهیکی از مهم

تر ند اما هر چه به پایان سال نزدیکماهایم ناقص میکردم و گاهی خالصهمن هم در اوایل سال گذشته اهمیت آن را درک نمی

سزایی  تان خواهم گفت( واقعا نقش بههای خاص که برایجز درسها )بهند، ضمن کامل کردن آشدم و مخصوصا بعد از عیمی

نظر  همنطقی ب گیر و غیر شاید این کار برای خیلی از شما سخت، ناممکن و تا حدی وقت. در کسب این رتبه برای من پیدا کرد

یگر های بعد الزم نیست بار دبرداری کنید، دفعه مطالعه و خالصه بار وقت زیادی بگذارید و مبحثی را بیاید؛ اما بدانید اگر یک

کل آن مطلب را یادآوری کنید. مطمئن باشید بعد از عید و  توانید فقط با نگاه کردن به خالصه،کل مطلب را بخوانید؛ بلکه می

خورد و شاید آن وقت کمی دیر باشد؛  نویسی نکرده باشید، قطعا افسوس خواهید تر شویم، اگر خالصه هر چه به کنکور نزدیک

 پس از همین االن به حرفم گوش کنید و مطمئن باشید پشیمان نخواهید شد و بعداً کلی از من تشکر خواهید کرد

:ی کلی توجه داشته باشیدفقط به چند نکته  

کنید؛ این کار باعث  highlight  کنید، حتما زیر مطالب مهم خط بکشید و یاوقتی برای بار اول مطلبی را مطالعه میاف( ا

مجدد زیر آن را هم  اید،ای را از قلم انداختهی بعدی مطالعه اگر نکتهتر در ذهنتان جای بگیرد، در مرتبهشود مطالب، بیشمی

 .تری بکنیداید توجه بیشها خط کشیدههای قبل زیر آنهایی که دفعهخط بکشید و به نکته

های کلیدی برای ما مهم هستند؛ های مهم و کلمهکل مطالب کتاب خط بکشید، بلکه فقط نکته الزم نیست زیر: ی اولنکته

ی اول خیلی عمیق مطالعه کنید تا توانید سایر مطالب را هم یادآوری کنید؛ پس الزم است دفعهها میهایی که با دیدن آنکلمه

 .بتوانید این توانایی را پیدا کنید

 highlight اند راهایی که خیلی مهمگذاری کنید؛ مثال آنهای مهم عالمتد دورِ مختلف زیر نکتهاست چن : بهتری دومنکته

 …آخرطور الیتری دارند، دورشان خط بکشید و همینهایی را که اهمیت کمکنید، آن

تر هکند مطلب را با کمک میشمها به  برداری از مطالب کنید. این خالصه ی دوم )یا سوم( مطالعه شروع به خالصهدر مرتبه( ب

تری داشته باشید، مطمئن باشید تر مرور کنید و در حین مطالعه تمرکز بیش ها را یادآوری کنید، راحتتر آنبفهمید و سریع

زودی درک خواهید کرد؛ پس آن را بسیار جدی بگیرید. خواندن یک درس فقط نیمی از یادگیری است و برای  اهمیت آن را به

برداری یکی از اصول بسیار مفید و موثر در تکرار و مرور  نویسی و نکته دیگر آن نیاز به تکرار و تمرین دارید. )خالصهنیم 

آورید؛ طور کامل مطالعه کنید و قطعا وقت کم میها را بهدهد تا بتوانید تمام آنباشند.( حجم باالی مطالب به شما اجازه نمیمی

های جامع که اگر خالصه نداشته باشید قطعا دچار سردرگمی خواهید شد؛ پس از همین امروز آزمونمخصوصا بعد از عید و در 

 .شروع کنید

 

 



 

 :های زیر توجه کنیدنویسی به نکتهدر حین خالصه

بنویسید.  رروی نکنید و کوتاه و مختصقدر زیاد باشد که تفاوت چندانی با کتاب و جزوه نداشته باشد. زیادهتان نباید آنخالصه( 1

 .ها بتوانید یک خط یا حتی یک پاراگراف را مرور و یادآوری کنیدهایی را بنویسید که با خواندن آنکلمه

نحوی که هر بار آن را دیدید تقریبا تمام مطالب مرور شود؛ اما به این دلیل گفتم که خالصه را از زبان خودتان بنویسید به (2

ی های مهم و کلیدتر نکتهبرداری کنید چون این کار عمالً باعث شود راحتلعه شروع به خالصهی دوم )یا سوم( مطابعد از مرتبه

ا دیدن ب خودِ شماای باشد که گونهاما باید به ی خود بیاورید. خالصه الزم نیست کاملِ کامل باشد؛را تشخیص داده و در خالصه

ا موج و فار موج ری تناوب و طولآن بتوانید اکثر مطالب را یادآوری کنید مثالً با دیدن بتوانید برخی مطالب مربوط به دوره

 .یادآوری کنید

 ایدچه را فهمیدهچنین در نوشتن خالصه، آنها زیاد باشد، هممطالبی را یادداشت کنید که مهم بوده و امکان فراموشی آن( 3

 .اورید نه عیناً عبارت کتاب رابی

وسواس  و کامالً به آن اعتماد داشته باشیداگر خالصه را با شرایطی که باال توضیح دادم نوشتید، »ترین نکته این که مهم( 4

 .زیادی به خرج ندهید

 بردارینویسی و نکتهخالصه

د آن اند. اگر به فوایتان گفتهها در مورد فواید آن برایخیلینویسی تاکنون زیاد شنیده باشید و احتماالً شاید در مورد خالصه

که  گویمی این قسمت از مقاله نیست؛ در غیر این صورت با اطمینان کامل به شما میایمان دارید که چندان نیازی به مطالعه

 .شته به من خیلی کمک کردبرداری است که در سال گذنویسی و نکتهی درسی، همین خالصهترین اصول مطالعهیکی از مهم

تر ماند اما هر چه به پایان سال نزدیکهایم ناقص میکردم و گاهی خالصهمن هم در اوایل سال گذشته اهمیت آن را درک نمی

سزایی تان خواهم گفت( واقعا نقش بههای خاص که برایجز درسها )بهشدم و مخصوصا بعد از عید، ضمن کامل کردن آنمی

 .رتبه برای من پیدا کرد در کسب این

ت زیادی بار وقنظر بیاید؛ اما بدانید اگر یکگیر و غیرمنطقی بهاید این کار برای خیلی از شما سخت، ناممکن و تا حدی وقتش

ط توانید فقهای بعد الزم نیست بار دیگر کل مطلب را بخوانید؛ بلکه میبرداری کنید، دفعهبگذارید و مبحثی را مطالعه و خالصه

 تر شویم، اگرکل آن مطلب را یادآوری کنید. مطمئن باشید بعد از عید و هر چه به کنکور نزدیک با نگاه کردن به خالصه،

نویسی نکرده باشید، قطعا افسوس خواهید خورد و شاید آن وقت کمی دیر باشد؛ پس از همین االن به حرفم گوش کنید خالصه

 .بعداً کلی از من تشکر خواهید کردو مطمئن باشید پشیمان نخواهید شد و 

 

 

 



 

 :ی کلی توجه داشته باشیدفقط به چند نکته

کنید؛ این کار باعث   highlightکنید، حتما زیر مطالب مهم خط بکشید و یا وقتی برای بار اول مطلبی را مطالعه می الف(

مجدد زیر آن را هم  اید،ای را از قلم انداختهنکتهی بعدی مطالعه اگر تر در ذهنتان جای بگیرد، در مرتبهشود مطالب، بیشمی

 .تری بکنیداید توجه بیشها خط کشیدههای قبل زیر آنهایی که دفعهخط بکشید و به نکته

؛ های کلیدی برای ما مهم هستندهای مهم و کلمهالزم نیست زیر کل مطالب کتاب خط بکشید، بلکه فقط نکته: ولی انکته

ی اول خیلی عمیق مطالعه کنید تا توانید سایر مطالب را هم یادآوری کنید؛ پس الزم است دفعهها میدیدن آن هایی که باکلمه

 .بتوانید این توانایی را پیدا کنید

  highlight اند راهایی که خیلی مهمگذاری کنید؛ مثال آنهای مهم عالمتر است چند دورِ مختلف زیر نکتهتبه :ی دومنکته

 …آخرطور الیتری دارند، دورشان خط بکشید و همینهایی را که اهمیت کمآنکنید، 

تر کند مطلب را بهها به شما کمک میبرداری از مطالب کنید. این خالصهی دوم )یا سوم( مطالعه شروع به خالصهدر مرتبه ب(

تری داشته باشید، مطمئن باشید عه تمرکز بیشتر مرور کنید و در حین مطالها را یادآوری کنید، راحتتر آنبفهمید و سریع

زودی درک خواهید کرد؛ پس آن را بسیار جدی بگیرید. خواندن یک درس فقط نیمی از یادگیری است و برای اهمیت آن را به

باشند.( مرور می و برداری یکی از اصول بسیار مفید و موثر در تکرارنویسی و نکتهنیم دیگر آن نیاز به تکرار و تمرین دارید. )خالصه

آورید؛ مخصوصا طور کامل مطالعه کنید و قطعا وقت کم میها را بهدهد تا بتوانید تمام آنحجم باالی مطالب به شما اجازه نمی

های جامع که اگر خالصه نداشته باشید قطعا دچار سردرگمی خواهید شد؛ پس از همین امروز شروع بعد از عید و در آزمون

 .کنید

 :های زیر توجه کنیدنویسی به نکتهخالصه در حین

یسید. روی نکنید و کوتاه و مختصر بنوقدر زیاد باشد که تفاوت چندانی با کتاب و جزوه نداشته باشد. زیادهتان نباید آنخالصه (1

 .ها بتوانید یک خط یا حتی یک پاراگراف را مرور و یادآوری کنیدهایی را بنویسید که با خواندن آنکلمه

نحوی که هر بار آن را دیدید تقریبا تمام مطالب مرور شود؛ اما به این دلیل گفتم که خالصه را از زبان خودتان بنویسید به (2

ی های مهم و کلیدتر نکتهبرداری کنید چون این کار عمالً باعث شود راحتی دوم )یا سوم( مطالعه شروع به خالصهبعد از مرتبه

ا دیدن ب خودِ شماای باشد که گونهاما باید به ی خود بیاورید. خالصه الزم نیست کاملِ کامل باشد؛الصهرا تشخیص داده و در خ

ا موج و فار موج ری تناوب و طولآن بتوانید اکثر مطالب را یادآوری کنید مثالً با دیدن بتوانید برخی مطالب مربوط به دوره

 .یادآوری کنید

 ایدچه را فهمیدهچنین در نوشتن خالصه، آنها زیاد باشد، همه مهم بوده و امکان فراموشی آنمطالبی را یادداشت کنید ک (3

 .بیاورید نه عیناً عبارت کتاب را

وسواس  و کامالً به آن اعتماد داشته باشیداگر خالصه را با شرایطی که باال توضیح دادم نوشتید، »ترین نکته این که مهم (4

 .زیادی به خرج ندهید

 


